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                                                OBEC ČIČMANY 

Obecný úrad v Čičmanoch  č.166, 013 15  Čičmany 

                                                                         Uznesenia  

                                     zo 6. zasadnutia OZ obce Čičmany zo dňa 17. 10. 2022  

 

Uznesenie č. 29/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 2.: schválenie 
programu rokovania, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: program 6. zasadnutia OZ Čičmany  
 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:1 

Prítomní:4 

 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 1 

Dagmar Záňová,  Alena Haššová, 

Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 

Uznesenie č. 29/2022 bolo schválené 

 
 

V Čičmanoch 17. 10. 2022                                                                   Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 30/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.: 

Kontrola plnenia uznesení , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

 

V Čičmanoch 17. 10. 2022                                                                  Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

mailto:obec@obeccicmany.info


 

IČO:  00321206  , DIČ: 2020637036 ,bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0000 2572 3432,  číslo tel. 
041/5492123,  0910310503  www.obeccicmany.sk,   starosta@obeccicmany.info 

Uznesenie č. 31/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.:  

Návrh na zmenu rozpočtu r. 2022, ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

berie na vedomie 

 

-  rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Obce 
Čičmany 
-   odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Čičmany rozpočtovým opatrením 
č.12/2022 
 
 schvaľuje 
 

- návrh zmeny rozpočtu  Obce Čičmany rozpočtovým opatrením č.12/2022  

        

Hlasovanie: 

Počet poslancov: 5 

Neprítomní: 1 

Prítomní: 4 

 

Hlasovanie za:  4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :1 

Alena Haššová,  Dagmar Záňová, 

Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 

Uznesenie č. 31/2022 bolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 17. 10. 2022                                                                    Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 32/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.:    

Žiadosť o poskytnutie makety čičmanskej drevenice do prenájmu – Bartek Michal, 

ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p kde: 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

1. Berie na vedomie  

žiadosť pána Michala Barteka a Zdenky Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 01315, doručenú na Obecný 
úrad v Čičmanoch dňa 04.10.2022, zaevidovanú pod č. 331/2022, predmetom ktorej je žiadosť o nájom 
pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je  



 

IČO:  00321206  , DIČ: 2020637036 ,bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0000 2572 3432,  číslo tel. 
041/5492123,  0910310503  www.obeccicmany.sk,   starosta@obeccicmany.info 

zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 561 vo vlastníctve obce 
Čičmany a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele o 
výmere 12 m2, z dôvodu že žiadateľ má záujem využiť maketu čičmanskej drevenice na propagáciu 
kultúrneho dedičstva a ľudovej architektúry, predvádzaním výroby rezbárskych výrobkov a predaja ručne 
vyrábaných výrobkov, 

 

2. Schvaľuje  

prebytočnosť majetku, pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvoria, v katastrálnom území Čičmany, evidovaný na liste vlastníctva č. 561 vo vlastníctve Obce Čičmany 
v podiele 1/1 (v celosti) a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na uvedenej 
parcele o výmere 12 m2  

 

3.  Schvaľuje  

spôsob prenechania pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 561 vo 
vlastníctve obce Čičmany a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na 
uvedenej parcele o výmere 12 m2, z dôvodu že žiadateľ má záujem využiť maketu čičmanskej drevenice na 
propagáciu kultúrneho dedičstva a ľudovej architektúry, predvádzaním výroby rezbárskych výrobkov 
a predaja ručne vyrábaných výrobkov, do dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi 
Michalovi Bartekovi a Zdenke Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 01315, podľa ustanovenia §9a ods.9 
písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených 
obecným zastupiteľstvom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná 
o pozemok na ktorom je postavená maketa čičmanskej drevenice, ktorú obec dlhodobo nevyužíva. Žiadateľ 
sa o uvedený pozemok a maketu drevenice stará už päť rokov, nakoľko mal zmluvu o spolupráci s obcou 
Čičmany. Žiadateľ urobil drevený plot okolo makety čičmanskej dreveničky, pred dreveničkou urobil 
lavičky  so sovou, drevený nábeh na bezbariérový prístup ku dreveničke, pravidelne natiera lavičky, plot, 
strechu dreveničky a drevený kvetináč. Taktiež urobil aj ďalšie lavičky vedľa chalúpky, zrenovoval obecnú 

lavičku a pravidelne kosí okolie domčeka. 

Týmto zámerom žiadateľ prispeje k vyššiemu štandardu prezentácie našej obce.  

 

4. Schvaľuje  

zverejnenie zámeru  prenechať pozemok EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvoria, v katastrálnom území Čičmany (LV č. 561) a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 
01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele o výmere 12 m2 do dlhodobého nájmu ( päť rokov ) 
žiadateľovi  Michalovi Bartekovi a Zdenke Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 013 15 Rajecká Lesná z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov.  

 

5. Ukladá                         

- žiadateľovi povinnosť,  aby predložil potrebné povolenia na vykonávanie činnosti, ktorú má záu jem 
prevádzkovať v dreveničke ( o výmere 12 m2 ) postavenej na  pozemku  EKN parcelné č. 237 o výmere 65 
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria 

- žiadateľovi povinnosť, aby zaplatil všetky poplatky súvisiace s prenechaním makety čičmanskej drevenice 
do dlhodobého nájmu  (5 rokov) na pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2  
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Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:1 

Prítomní:4 

Uznesenie č. 32/2022 bolo schválené  

 

 

V Čičmanoch 17. 10. 2022                                                                   Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 1 

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Marek Tomašek,  Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 


